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4ESRB Årsberetning 2012 – Forord

Det glæder mig at præsentere den anden årsberetning fra 
Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB). ESRB er et 
selvstændigt EU-organ med ansvar for det makroprudentielle 
tilsyn af det finansielle system i EU. ECB fungerer som 
sekretariat og bidrager med analytisk, statistisk, logistisk og 
administrativ støtte. Årsberetningen indeholder en grundig 
gennemgang af aktiviteterne for ESRB’s andet arbejdsår, 
hvor der blev arbejdet intenst på at etablere en holdbar 
makroprudentiel ramme i EU, samtidig med at der blev 
afdækket systemiske risici i det finansielle system i EU og truffet 
foranstaltninger til at begrænse disse.

Årsberetningen giver indledningsvis et samlet overblik 
over ESRB’s vurdering af systemiske risici. Derefter 
gennemgås ESRB’s politiske reaktion på de afdækkede 

risici, og der afsluttes med en oversigt over foranstaltninger, som ESRB har truffet for at sikre 
implementeringen af disse politiktiltag samt for at sikre fuld ansvarlighed. Yderligere oplysninger 
om ESRB og ESRB’s aktiviteter findes på ESRB’s websted (www.esrb.europa.eu).

Årsberetningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 19 i ESRB-forordningen1, hvoraf 
det fremgår, at ESRB’s formand “mindst en gang om året, og oftere i tilfælde af omfattende 
uro på de finansielle markeder, indbydes […] til en årlig høring i Europa-Parlamentet som en 
markering af offentliggørelsen af ESRB’s årlige rapport til Europa-Parlamentet og Rådet”. Jeg har 
æren af at præsentere denne årsberetning for Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg 
ved en offentlig høring den 8. juli 2013.

Frankfurt am Main, juli 2013

Mario Draghi 
Formand for ESRB

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det 
finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici.

Mario Draghi
Formand for Det Europæiske 
Udvalg for Systemiske Risici
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Målsætningen med ESRB er at afdække systemiske risici på et tidligt stadie, så det bliver muligt 
at træffe proaktive foranstaltninger og begrænse effekten af ukontrollerede udviklinger. ESRB’s 
andet arbejdsår var præget af en række begivenheder med reel og/eller potentiel betydning for 
stabiliteten i det finansielle system i EU. Selv om flere af begivenhederne skyldtes sårbarheder 
som følge af konjunkturudviklingen, udgjorde en række af dem de samme strukturelle trusler, 
som ESRB havde afdækket i 2011.

Negative feedback-effekter som følge af sammenhængene mellem forværrede 
makroøkonomiske udsigter og sårbarheder i det finansielle system udgjorde den overordnede 
trussel mod finansiel stabilitet i 2012. Effekten af de negative feedback-effekter var tydelig i alle 
finansielle delsektorer, og af disse blev banksektoren udpeget som særlig sårbar. Desuden var 
nogle af forsikringsmarkederne i EU påvirket af den lange periode med lave renter. Med ESRB’s 
risikotavle, der er blevet offentliggjort efter hvert møde i Det Almindelige Råd siden december 
2012, er det blevet lettere at afdække trusler mod finansiel stabilitet.

Strukturelt pegede ESRB på en række sårbarheder, som kan få betydning for den finansielle 
stabilitet. Fokus for ESRB’s risikoovervågning i 2012 var fortsat på den indbyrdes afhængighed 
i den finansielle sektor og smitterisikoen. ESRB’s vurderinger af planlagte og igangværende 
lovreformer omfattede bl.a. arbejdet på markedsinfrastrukturområdet, fx centrale modparter, og 
udarbejdelsen af afviklingsinstrumenter. Udvalget overvågede endvidere den finansielle sektors 
statseksponeringer. Pengemarkedsforeningernes værdiansættelsesmetoder blev også anset som 
en væsentlig kilde til systemisk risiko.

I forbindelse med vurderingen af ændringer i EU’s finansielle arkitektur fortsatte ESRB med 
at forfølge sit dobbelte mål om at forebygge og begrænse systemiske risici i det finansielle 
system i EU, samtidig med at der tages højde for nødvendigheden af at understøtte både et 
velfungerende indre marked og det økonomiske opsving. ESRB’s henstillinger til EU-lande og 
EU-institutioner i 2012 (udstedt fra og med januar 2012) dækker i) kreditinstitutters finansiering, 
ii) pengemarkedsforeninger og iii) etableringen af rammer for anvendelsen af makroprudentielle 
instrumenter. Parallelt hermed blev der også arbejdet med aktuelle makroprudentielle emner, 
som fx smitterisiko, skyggebanksektoren og værdipapirfinansieringstransaktioner, samt 
systemiske aspekter af kommende EU-lovgivning med henblik på finansiel stabilitet.

ESRB tog i den betragtede periode en række skridt til at øge ansvarligheden og sikre 
henstillingernes gennemførelse via høringer, opsøgende aktiviteter og forbedrede 
kommunikationsværtøjer. ESRB udarbejdede også en ramme, som skal bidrage til objektive 
og sammenhængende vurderinger af adressaternes implementering af henstillingerne. I 
overensstemmelse med ESRB-forordningen gennemføres der for tiden en evaluering af ESRB.
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